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PERSBERICHT

RESILUX VERKOOPT HAAR DEELNEMING IN DE JOINT VENTURE AIROLUX
EN ONTVANGT 62.000.000€ IN CASH

Wetteren, België – 26 april 2016.

Resilux en ATG hebben een finaal akkoord bereikt met betrekking tot de overdracht van de 50%
deelneming van Resilux in de joint venture Airolux.
Voor deze aandelenoverdracht ontvangt Resilux van ATG uiterlijk op 13 mei 2016 een som van
25.000.000€.
ATG zal het totale bedrag van +/- 37.000.000€ dat Resilux de afgelopen jaren ter beschikking heeft
gesteld aan de joint venture in de vorm van aandeelhoudersleningen, eveneens op korte termijn en
uiterlijk 31 augustus 2016 volledig terugbetalen.
Daarmee komt een einde aan de samenwerking in joint venture verband tussen Resilux en ATG. De
regeling voorziet wel expliciet in de mogelijkheid voor Resilux om op basis van een Global Preferred
Supply Agreement verder preforms te leveren aan ATG.
Resilux is tevreden met deze uitkomst en overtuigd dat dit akkoord noodzakelijk was. Door deze
regeling kan Resilux zich voortaan geheel en zelfstandig focussen op de uitbouw van haar
kernactiviteiten. De bijkomende middelen zullen opnieuw geïnvesteerd worden in nieuwe projecten
die de verdere groei van Resilux zullen ondersteunen. Resilux zal zich tevens blijven focussen op
innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de verpakkingsindustrie.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Resilux NV
Dirk De Cuyper (info@resilux.com)

== Einde persbericht ==

Resilux NV is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en flessen worden gebruikt
voor het verpakken van waters, frisdranken, oliën, fruitsappen, bier en andere toepassingen. Dit van origine familiaal bedrijf
werd opgestart in 1994 en is sinds 3 oktober 1997 genoteerd op Euronext Brussel. Resilux heeft productie-eenheden in België,
Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije en in de V.S.
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